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Piet`s overzicht 

Hierbij even het voorlaatste korte overzicht 

van dit seizoen. Oldeboorn 1 blijft in zwaar 

weer zitten, en met nog 3 wedstrijden te 

gaan is het de komende weken “de dood of 

de gladiolen”. Dit ondanks prima 

overwinningen op resp. Irnsum (3-1) en 

Terschelling (2-1). Helaas wist men zondag 

j.l. geen punten te behalen bij Nieuweschoot 

(3-0). Donderdag 17 mei volgt de eerste “finalewedstrijd” thuis tegen Read 

Swart (19.30 u.). Dan mogen ze zondag a.s. weer thuis spelen en wel tegen 

Oosterlittens. De laatste wedstrijd zullen ze dan moeten spelen op 

Terschelling (27 mei). Het gaat een hele dobber worden om zich veilig te 

spelen. Het maximaal haalbare lijkt het spelen van promotie/degradatie 

wedstrijden aangezien er 1 ploeg rechtstreeks degradeert en er 2 ploegen 

zijn veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatie wedstrijden. Niets 

is onmogelijk, zie de play off wedstrijden in het betaald voetbal momenteel, 

maar we moeten wel realistisch blijven. Jongens heel veel succes de 

komende weken. Oldeboorn 2 heeft zich inmiddels prima genesteld op een 

5
e
 positie. Met een flitsend eindschot zit er misschien nog een 3

e
 positie in, 

maar ook hier moeten we realistisch en “nuchter” blijven. Gezien de matige 

start van het seizoen is een 5
e
 positie gewoon een prima resultaat. Tegen 

Akkrum kon men helaas niet winnen (2-4). Gorredijk 5 werd wel met 6-0 

naar huis gestuurd. Gorredijk 4 leek daarentegen weer te sterk met 0-3. 

Tegen Heerenveen werd het een doelpuntrijk duel met een 5-5 eindstand. In 

eerste instantie zou men komende donderdag in Lippenhuizen spelen, maar 

deze wedstrijd is uitgesteld naar volgende week. De exacte datum is nog 

niet bekend. (24 mei!).  Zondag ontvangen ze Jubbega 4. Dan spelen ze op 

27 mei in Grou tegen GAVC 3 en de laatste wedstrijd wordt dan gespeeld 

op zondag 3 juni in Gorredijk. Nog een paar pittige tegenstanders dus. 

Oldeboorn 3 zit de laatste weken meer “op de bank” dan dat ze op het 

speelveld staan. Om diverse redenen werden er weer wedstrijden afgelast. 

Tegen Irnsum en SWZ Boso Sneek hoefde men niet op te draven. Daar 

tussendoor ging de wedstrijd tegen Joure met 2-4 verloren. Daardoor staan 

ze nog steeds op één schamel puntje. Hopelijk weten ze in de resterende 

wedstrijden toch nog een overwinning te behalen. Te beginnen donderdag 

a.s. in Irnsum. Zondag ontvangen ze dan Read Swart. Woensdag 23 mei 

komt Nieuweschoot langs. Zondag 27 mei op naar FFS en de “officiële” 

laatste wedstrijd is zondag 3 juni thuis tegen FFS. Er zullen tussendoor 

waarschijnlijk nog een paar inhaalwedstrijden worden gespeeld. Oldeboorn 

35+ speelde afgelopen vrijdag een thuistoernooi. De resultaten waren 



  

wisselend. Winst tegen Read Swart (3-1), gelijkspel tegen Joure (1-1) en 

verlies tegen Akkrum (1-0). Zij gaan op 18 mei naar Joure en op 25 mei 

wordt het korte seizoen afgesloten in De Knipe. Oldeboorn VR1 en VR2 

moesten afgelopen vrijdag aantreden in Mildam. VR1 wist VR2 opnieuw 

nipt te verslaan met 2-0. VR1 verloor vervolgens met 2-0 van Mildam, 

maar wisten keurig met 2-0 te winnen van Oosterlittens. VR2 moest met 5-

1 het onderspit delven tegen Oosterlittens en ook Mildam was met 0-2 net 

iets te sterk. Beide teams mogen het seizoen op 25 mei a.s. afsluiten in 

Aldeboarn. Oldeboorn JO15-1 speelde de afgelopen weken geen 

wedstrijden. Zaterdag a.s. gaan ze 3 punten pakken bij Drachtster Boys. 

Woensdag 23 mei ontvangen ze Langezwaag. Zaterdag 26 mei sluiten ze 

het seizoen af thuis tegen Boornbergum. Oldeboorn JO13-1 zit nog op het 

vinkentouw voor wat betreft een hoge positie op de ranglijst. Tegen 

Heerenveen werd keurig met 0-2 gewonnen. Ook Jubbega moest er met 7-0 

aan geloven. Donderdag a.s. spelen ze om 18.30 u. thuis tegen SJO WTTC. 

Zaterdag a.s. mogen ze dan naar Heerenveense Boys. Een week later komt 

de huidige koploper DWP dan op bezoek. Oldeboorn JO11-1 verloor 

zaterdag nipt met 3-5 van Heerenveense Boys. Zaterdag ontvangen ze 

Gorredijk. Een week later gaan ze naar Aengwirden en als seizoensafsluiter 

staat op 2 juni de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op het programma. 

Oldeboorn JO10-1 kon het afgelopen zaterdag niet bolwerken tegen 

Leovardia (10-3 verlies). Zij mogen donderdag a.s. om 17.00 u. thuis tegen 

Suawoude laten zien waarom ze bovenaan staan. Zaterdag komt DTD 

langs. Dan zou het zo maar kunnen zijn dat ze op zaterdag 2 juni a.s. in een 

rechtstreekse confrontatie thuis tegen Leovardia gaan bepalen wie er 

uiteindelijk kampioen gaat worden. Oldeboorn JO9-1 kreeg afgelopen 

zaterdag met 4-10 op de broek van FFS. Zaterdag mogen ze naar DWP. De 

week erop ontvangen ze Gorredijk. Op 2 juni sluiten ook zij de competitie 

af, en wel bij de buren in Nijbeets. Oldeboorn JO7-1 behaalde op de 

velden van Oldeholtpade afgelopen zaterdag weer 3 flitsende 

overwinningen. Oldeholtpade en VENO gingen er met 7-0 op, en Wolvega 

werd met 1-5 afgeserveerd. Zaterdag mogen ze het in Aldeboarn nog eens 

dunnetjes over doen. Daarna sluiten ook zij een week later het seizoen af. In 

het rustieke Vollenhove gaan ze nog een keer voor 3 winstpartijen. 

Allemaal nog maar weer een keer veel plezier en succes deze laatste 

wedstrijden. 

 

 

 



  

Uit onze clubbladen (42) 
SCHUTJASAVOND 

De jaarlijkse schutjasavond behoort weer tot het verleden. Het is in alle 

opzichten een prettige avond geworden. De deelname was goed te noemen 

en er is met animo gespeeld. Vele spannende partijen kwamen uit de bus. 

Jelle Wagenaar en Gerrit Otter behaalden het maximale aantal punten. In 

een slotpartij bleef Otter heer en meester en kwam evenals vorig jaar in het 

bezit van de wisselbeker. Van harte. Dat de aanwezigen de club een goed 

hart toedragen bewees wel de vrije inleg. Voorzitter van Heel opende p.m. 8 

uur de avond met een woord van welkom tot de aanwezigen en het was één 

uur toen de laatste hamerslag had geklonken. Er was inmiddels veel 

gelachen en mooie verhalen naar voren gebracht. Een oranjekoek welke 

door mevr. V.d Feer aan de club werd aangeboden, werd op Amerikaanse 

wijze door de voorzitter verkocht en bracht een fantastische prijs op. 

Trainer de Vries kwam in het bezit, doch toen hij hoorde dat Jan Jeeninga 

juist jarig was, werd deze spontaan aan Jan aangeboden. Een leuke geste. 

Het deed ons genoegen dat ook Jappie Mijn heer van de partij kon zijn en 

dat Hein Piersma zijn club nog niet vergeten was. Tenslotte ging iedere 

deelnemer met een kleine surprise welgemoed naar huis. Nu de wisselbeker 

voor de 10
e
  maal is verspeeld, willen we nog even vermelden wie de 

winnaars zijn geweest. 

 

1958 G. Bakker en H. Koldijk 

1959 R. Wuite  
1960 J. Brandsma 

1961 A. Nijholt 

1962 G. Bakker J.de Roos en J. Wagenaar 

1963 K.S. Heida 

1964 R. Bantema 

1965 E. Adema 

1966 Tj. de Leeuw en G. Otter 

1967 G. Otter 

Jaartal waar twee of meer namen achter staan betekend dat ze evenveel 

punten hebben behaald. Om te voorkomen dat dit zich in de toekomst weer 

zal voordoen, zal in het vervolg een andere regeling worden toegepast. 

Deze suggestie heeft de heer B. Bosma naar voren gebracht. 

(overgenomen uit clubblad 15 – 7
e
 jaargang – 18 januari 1967) 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Bij een wedstrijd in het amateurvoetbal lijkt een aanvaller te gaan scoren. 

Vanachter de doellijn komt de verzorger van de tegenstander het veld in en 

trapt de bal die het doel in dreigt te gaan. Als hem dat gelukt is, rent hij hard 

weg. Hoe zal de scheidsrechter volgens de regels dienen te handelen? 

A. Hij laat doorspelen, want tegen een verzorger kan hij geen sancties 

nemen. Hij verzoekt hem wel daar weg te gaan; 

B. Hij stopt het spel en zal het spel hervatten met een indirecte vrije schop 

op de plaats waar de verzorger de bal stopte; 

C. Hij stopt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de lijn 

van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk 

bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken en hij stuurt 

de verzorger van het veld; 

D. Hij stopt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de lijn 

van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk 

bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken en hij stuurt 

de verzorger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. 

Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!! 
 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn Dames 1 

Op vrijdag 11 mei, de dag na Hemelvaartsdag, mochten we weer aantreden. 

In eerste instantie leek het erop dat we veel te weinig speelsters hadden. 

Uiteindelijk viel dit heel erg mee. Arjen Watzema was helaas wel 

verhinderd, maar Bert (met zijn twee assistentjes) was een prima stand-in.  

De eerste wedstrijd tegen Easterlittens begonnen we moeizaam. Het was 

lastig een gaatje te vinden om een aanval op te zetten en Easterlittens had 

duidelijk goed getraind op hun passes. Toen Nina de score geopend had, 

werd het gemakkelijker. We speelden de wedstrijd goed uit en vergrootten 

door een goal van Else onze voorsprong, waardoor we zeker waren van de 

overwinning. 2-0! De tweede wedstrijd was de wedstrijd tegen Mildam. In 

theorie konden we met een winst op Mildam (ervan uitgaand dat we dan 

over 2 weken ook van Mildam gaan winnen) nog kampioen worden. In de 

praktijk pakte dit helaas anders uit. We kwamen al vrij snel op een 0-1 

achterstand en het was moeilijk om een aanval op poten te zetten. Na een 

aantal gemiste kansen van Mildam, scoorden ze de 0-2. Dit was ook de 

eindstand van deze wedstrijd, waardoor de conclusie is dat kampioen 

worden er niet in zit. De derde en laatste wedstrijd van de avond was tegen 

onze eigen teamgenoten van Dames 2. Deze wedstrijd vindt vaker plaats, 

ook op de trainingen. We kennen elkaar goed en daarom is het wel steeds 

lastiger om tegen elkaar te voetballen. Moeizaam kwamen we op 1-0 door 



  

een goal van Else. Fabienne keepte goed en daardoor konden we niet alle 

kansen benutten. Uiteindelijk scoorde Else nog een keer, waardoor deze van 

de onderlinge strijd van de dames van V.V. Oldeboorn is geëindigd in 2-0 

voor Dames 1. Else Fokkinga 

 

Oldeboorn geeft één helft niet thuis en verliest opnieuw 
Op zondag 29 april mocht Oldeboorn aantreden tegen de nieuwe club van 

trainer Piet de Winter, namelijk Nieuweschoot. Oldeboorn kon vandaag 

maar over twee wissels beschikken aangezien de 3e wissel uit was gevallen 

bij het tweede, en er geen ander bereid was om mee te gaan op de bank. De 

trainer had vandaag voor één wijziging gekozen. De tegen Black Boys op 

karakter spelende Johannes, ondanks dat hij gekneusde tenen had werd 

vandaag aan de kant gehouden. Martin nam zijn plek over in het centrum 

van de verdediging. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Martin, Tom – 

Bouke Paul, Hotse, Arnold, Tjitze – Robert en Anno. Wissels: Johannes en 

Robin. In de winterstop toen Piet zijn handtekening zette onder de 

aanbieding van Nieuweschoot stond deze ploeg nog troosteloos onderaan in 

de competitie, maar dankzij een reeks overwinningen had de ploeg een 

prima sprong op de ranglijst gemaakt. In de eerste helft was het ook die 

ploeg die met overtuiging speelde. Zij straalden uit dat ze wilden winnen en 

troefden de spelers van Oldeboorn telkens op felheid af. Nadat een prima 

aanval en goal wegens buitenspel werd afgekeurd zou je verwachten dat de 

ploeg wakker was. Maar na wederom geklungel en niet resoluut 

uitverdedigen viel de 0-1 als nog door de linkeraanvaller. Daarna was het 

vooral tegenhouden en in een sporadische uitbraak via Robert en Anno 

gevaarlijk proberen te worden. Vlak voor rust ging het alsnog compleet mis. 

Eerst trapte Bouke Paul over een bal heen, waarna Nieuweschoot het direct 

afstrafte. Nog geen minuut later werd Arnold op felheid afgetroefd waarna 

de rechtsbuiten langs Tom snelde en zijn voorzet binnen getikt zag worden 

door de andere buitenspeler. En zo ging de ploeg in plaats van 0-1 met een 

0-3 achterstand de kleedkamer in. In de rust bleef Arnold achter in de 

kleedkamer, en kwam Johannes op het middenveld voor de verdediging te 

spelen. Hiermee kreeg de ploeg meer grip op de wedstrijd, en 

Nieuweschoot werd stapje bij stapje verder achteruit gedrongen. Na een uur 

spelen werd Robert de diepte in gestuurd en hij bracht de stand terug tot 1-

3. Een paar minuten later kwam de spanning helemaal terug toen Anno 

Huisman op aangeven van Robert simpel kon binnen tikken. De ploeg 

voelde dat er meer in zat, en drong steeds verder aan. Maar net als tegen 

THOR wilde het doelpunt vandaag ook niet vallen. Tien minuten voor tijd 

kreeg de linkermiddenvelder ver aan de buitenkant van het veld de bal 

aangespeeld. Hij speelde zich vrij en slingerde de bal voor de goal. Doordat 



  

de spits een blok zette kon Dennis niet uit de goal komen om de bal te 

stompen en zag tot zijn afgrijsen dat de bal in de verre hoek in de 

winkelhaak belandde. En zo was de wedstrijd wel gespeeld met 2-4. 

Johannes kreeg nog een schietkans in de slotfase, maar deze verdween over 

de goal. Zo kwam deze middag het besef dat er wel wat in zat veel te laat. 

Volgende week staat de derby tegen Irnsum op het programma en dan zal er 

uit een ander vaatje getapt moet worden om deze angstgegner te verslaan. 

                                                    

Oldeboorn krijgt loon naar werken tegen Irnsum 
Op zondag 6 mei stond de derby tussen Oldeboorn en Irnsum op het 

programma. Wil Oldeboorn directe degradatie ontlopen dan telt alleen maar 

de overwinning. Met de slappe eerste helft in het achterhoofd van de vorige 

wedstrijd tegen Nieuweschoot moest de ploeg vandaag wel scherp zijn 

tegen de topschutter van de vierde klas in deze competitie. Opstelling: 

Dennis – Henk, Wietse, Martin, Tom – Johannes, Bouke Paul, Tjitze, 

Hotse, Robert en Anno. Wissels: Arnold, Tim en Ids. De boodschap van de 

trainer was deze middag wel aangekomen. Vanaf de aftrap ging Oldeboorn 

de strijd aan met Irnsum. En dit deden ze deze middag met overtuiging. De 

ploeg was feller en scherper dan Irnsum. Toch waren het wel de gasten uit 

Irnsum die de eerste kansjes afdwongen, maar in de afronding ontbrak het 

venijn bij die ploeg waardoor Oldeboorn gemakkelijk overeind bleef. Al 

snel in de eerste helft moest Tjitze zich met een rugblessure laten vervangen 

door Arnold. De eerste grote kans was voor Robert. Hij wist prima de 

keeper te omspelen, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. Vlak 

daarna werd Anno in de zestien door obstructie geblokt en gaf de scheids 

een indirecte vrije trap binnen de zestien. Deze werd geblokt door de 

verdedigers van Irnsum. Aan de andere kant kreeg topschutter Huistra ook 

twee vrije trappen te nemen rond de zestien. Beide keren raakte hij 

Johannes in de muur. Na ruim een half uur ging Oldeboorn op voorsprong 

komen. Irnsum knoeide achterin en dit werd door Robert genadeloos 

afgestraft. Ditmaal schoof hij de bal wel tegen de touwen toen hij de keeper 

omspeelt had. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de voorsprong. 

Simpel balverlies zorgde ervoor dat de linies niet goed stond. Huistra werd 

weggestuurd en schoof de bal langs Dennis. Volgens Oldeboorn buitenspel, 

maar de grensrechter van Oldeboorn gaf aan dat aan de rechterkant 

buitenspel werd opgeheven. Met een 1-1 stand zochten de ploegen de thee 

op. Oldeboorn laadde zich op voor de tweede helft, en bleef ook in de 

tweede helft strijden voor een goed resultaat. Door het vele storende werk 

voorin en op het middenveld had Irnsum moeite om hun spelers in stelling 

te brengen. Oldeboorn was in de uitvallen gevaarlijker dan Irnsum, maar 

grote uitgespeelde kansen werden bijna niet gecreëerd door het overwicht. 



  

Na 65 minuten werd Robert tot twee keer toe aangetikt binnen de zestien, 

maar legde de scheidsrechter de bal een meter buiten de zestien voor een 

vrije trap. De scheids die zijn eigen wedstrijd floot en telkens dreigde met 

gele kaarten, hield deze de wedstrijd in de verder felle maar faire wedstrijd 

op zak. De vrije trap van Anno werd door de keeper prima tot corner getikt. 

Ook aan de andere kant kwam er nog een gevaarlijke vrije trap voor 

Irnsum, maar wederom was het Johannes in de muur die de bal blokte. 

Nadat Tim binnen de lijnen kwam voor Tom ging Oldeboorn voor een 

laatste offensief om de drie punten een keer in Oldeboorn te houden. En dat 

zou deze middag gaan lukken. Na 78 minuten kwam de ploeg goed door via 

de rechterkant. De voorzet die volgde werd door Bouke Paul uit de lucht 

ineens genomen en hard langs de doelman van Irnsum geschoten. Vier 

minuten later gooide Oldeboorn de wedstrijd in het slot. Arnold gaf een 

prima diepe bal op Robert, deze troefde op slimheid de defensie van Irnsum 

af en schoof de bal langs de doelman in het uiterste hoekje. Daarna was het 

vrouwen en kinderen eerst en schoot de ploeg elke gevaarlijke bal weg om 

de drie punten over de streep te trekken. Het eindsignaal zorgde voor 

vreugde bij Oldeboorn aangezien ze eindelijk weer eens wisten te winnen 

van hun angstgegner. Doordat ook Blue Boys deze middag won blijft de 

ploeg hekkensluiter. Enige smetje was dat de scheidsrechter per ongeluk 1-

1 op het wedstrijdformulier heeft gezet. Deze fout zal de komende dagen 

wel opgelost worden. Komende donderdag neemt de ploeg het thuis op 

tegen Terschelling. 

 

Oldeboorn ziet vechtlust ook tegen Terschelling beloond worden 
Op donderdag 10 mei Hemelvaartsdag stond voor Oldeboorn de 

inhaalwedstrijd tegen Terschelling op het programma. Oldeboorn wilde 

graag de overwinning op Irnsum een goed vervolg geven, wetende dat Blue 

Boys gisteravond in de blessuretijd met 1-0 van Black Boys had verloren. 

Bij een overwinning klimt de ploeg een plekje op de ranglijst. Vandaag 

ontbrak Martin bij de thuisploeg, hierdoor stond Johannes weer in het 

centrum van de verdediging. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, 

Tom – Bouke Paul, Hotse, Tjitze, Arnold – Robert en Anno. Wissels: 

Robin, Tim en Ids. Net als tegen Irnsum begon Oldeboorn scherp aan de 

wedstrijd en werden er gelijk kansen gecreëerd. Nadat Robert al voor enige 

dreiging had gezorgd kwam de thuisploeg na tien minuten voetbal op een 

verdiende 1-0 voorsprong. Een mooie combinatie door het centrum ging via 

Anno naar Robert, deze gaf prima voor en Hotse kopte de bal tegendraads 

langs de keeper. Een paar minuten later had het zomaar 1-1 kunnen staan. 

Uit een scrimmage voor de goal redde Dennis in eerste instantie, en in de 

rebound schepte de spits de bal langs de verkeerde kant van de paal. Dit gaf 



  

Terschelling wat vertrouwen en die ploeg probeerde met crossballen de 

snelle buitenspelers gevaarlijk te laten worden. Deze middag stond de 

verdediging van Oldeboorn prima, en gaven weinig kansen weg. 

Gevaarlijkste moment kwam een kwartier voor rust. Een vrije trap net 

buiten de zestien werd prima ingeschoten, maar Dennis strekte zich tot het 

uiterste en tikte de bal nog net corner. Vlak daarna had Oldeboorn op 2-0 

moeten komen. Een lange bal viel achter de verdediging en werd door 

Robert uit de lucht prachtig aangenomen. Hij wipte de bal over de laatste 

verdediger, maar op het moment van schieten stuitte de bal net op. Hierdoor 

ging de bal in plaats van tussen de palen via de lat over de goal. De 

thuisploeg bleef vertrouwen houden en probeerde voor rust de score nog te 

verdubbelen. In de vijfenveertigste minuut kwam die goal er dan toch. Tom 

verraste de verdediging door zijn vrije trap met een boogje over de 

verdediging te leggen, Robert was attent omspeelde zijn tegenstander en 

schoot hard diagonaal de bal langs de doelman. Na de aftrap klonk het 

rustsignaal, en ging Oldeboorn met een lekker gevoel aan de thee. Er was 

voor Piet de Winter geen reden tot wisselen, en dezelfde elf gingen ook van 

start in de tweede helft. Deze zou van een stuk lager niveau zijn dan de 

eerste helft. Terschelling ging steeds vaker de lange bal spelen, en zo 

ontstonden er veel duels op het middenveld van ballen die er tussenin 

vielen. Na zo’n tien minuten kreeg Robert de kans om de score uit te 

breiden en daarmee de overwinning veilig te stellen. Maar tot twee keer toe 

redde de doelman van Terschelling uitstekend. Toch zou de spanning terug 

komen in de wedstrijd. Anno werd gehinderd door de scheidsrechter en 

raakte een vrije bal kwijt, hierdoor stond Oldeboorn niet goed in positie en 

Terschelling vond de vrije man aan de linkerkant. Deze buitenspeler wist 

wel raad met dit kansje en schoof de bal langs Dennis. De gasten roken 

bloed en zetten aan. Tot twee keer toe kon Johannes met een uiterste 

krachtsinspanning een voorzet van de linksbuiten eruit halen en tot corner 

verwerken. Deze spelhervattingen leverde niks op. Bij Oldeboorn kwam 

Robin in het veld voor de moe gestreden Tjitze. Met zijn wilde acties wekte 

hij gelijk irritatie op bij Terschelling, maar ontregelde wel prima hun spel. 

Tien minuten voor tijd was Robert er door en werd neer gehaald in de 

zestien, een honderd procent penalty (gaf de scheids na de wedstrijd ook 

toe) maar hij werd niet gegeven. Robert was zo aangepakt dat hij de 

wedstrijd niet uit kon spelen en werd vervangen door Tim. In de slotfase 

speelde Terschelling alles of niks, en pompte alle ballen naar voren. 

Vandaag leek Johannes wel een magneet op zijn voorhoofd te hebben, want 

elke diepe bal was een prooi voor hem, en hij verdedigde telkens prima de 

bal uit. Zo trok Oldeboorn op karakter de punten over de streep. De laatste 

fase was het aanzien niet waard, maar op dit moment tellen alleen de 



  

belangrijke drie punten waardoor de laatste plaats weer is overgedaan aan 

de buren uit Nij Beets. 
 

Jeugdverslagen 
F.C. Wolvega. – V.V.Oldeboorn E1 (28 april 2018) 

Een wedstrijd, waar zal ik beginnen, nou bij het begin. Dit was een 

inhaalwedstrijd van 10 februari 2018. Deze is pas 2,5 maand later gespeeld. 

Doordat de wedstrijd is ingepast moesten we vroeg uit de veren. Om 7.45 

uur verzamelden wij ons bij de club.  Na een klein half uurtje rijden 

kwamen aan in Wolvega. 

Eerst gebeurde er niks, oh ja er gebeurde toch iets… Ja nu worden jullie 

nieuwsgierig hè? 

Mooi de spelers zijn allemaal klaar en Daan op keep. De scheidsrechter fluit 

gaat, de wedstrijd is begonnen. De tegenstanders kwamen gelijk  onze kant 

op maar ze hadden niet gescoord. Later kwam de tegenstander weer naar 

ons. Toen wou Sebastiaan de bal wegschieten maar schoot Sebastiaan de 

bal in onze eigen goal. Dus 1-0 voor de tegenstanders. Maar later kwamen 

wij naar voren en scoorde Sebastiaan 1-1. Hij had de eigen goal weer goed 

gemaakt. Even later scoorde Sjoerd de 1-2 toen was het rust. Na een tijdje 

was het 2-2. We moesten nog hard werken om een positieve eindstand te 

behalen.  Later maakte Sebastiaan nog een goal 2-3. En een paar minuten 

later floot de scheids, het is afgelopen. 2-3 gewonnen. We hebben 3 punten. 

Het was een spannende wedstrijd.  Dan naar de kleedkamer en lekker 

douchen. En dan lekker naar huis. De shirts mee om voor de volgende 

wedstrijd weer schoon en fris aan te kunnen trekken. Zodat we de winning 

spirit kunnen behouden. Op naar de volgende wedstrijd… 

Groetjes Gian Andringa 

 

JO 7 naar Oldeholtpade 
Oldeboorn - Oldeholtpade 

Antsje maakt al snel de 1-0 

Tijm maakt de 2-0 en de 3-0 prachtige acties  

Antsje maakt de 4-0. 

Oldeholtpade probeert goed maar komen er niet door heen. 

Aaron maakt de 5-0 

Oldeholtpade blijft goed proberen maar ons team staat sterk Oldeboorn 

maakt mooie aanval en Silvan maakt het af met een mooie goal 6-0 en tijm 

maakt de wedstrijd af met 7-0 

 

 



  

Oldeboorn – Veno Vollenhove 
Begin gaat gelijk op. Oldeboorn creëert gelijk kansen. Aaron maakt de 1-0 

en de 2-0 

Met een prachtige aanval en samenwerking maakt tijm de 3-0 en de 4-0 

Daarna een goed duel ook Vollenhoven wordt af en toe gevaarlijk maar 

Oldeboorn laat ze de kansen niet afmaken.  

Na goed samenspel maakt aaron de 5-0 

Antsje maakt nog met een prachtig de goal de 6-0 en Silvan sluit af met de 

7-0 

 

Oldeboorn – Wolvega 
Al snel komen we achter met 0-1 

Maar wij komen terug met 2 goals van aaron!  

En na een prachtige aanval maakt tijm de 3-1 

En ook de 4-1 komt van tijm  

Hein maalt een prachtige 5-1 met links! En daarmee wordt de wedstrijd 

afgesloten. 

3 wedstrijden gewonnen! Super gedaan. Op naar 19 mei dan gaan we er een 

mooie thuiswedstrijd van maken!! Dus komt tot zien naar ons prachtige 

team JO7!!! 

Jeldou van der Krieke 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: hier is sprake van het ingrijpen van buitenaf. De 

spelhervatting is een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied, die 

evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal 

was toen het spel werd onderbroken. In een dergelijke situatie zal de 

verzorger worden weggezonden, doch de rode kaart zal niet getoond 

worden 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Robert van Roeden Eerste 19 
Douwe Hein Akkerman Tweede 10 

Johannes Nijdam Tweede 9 

Arnold Hobma Eerste 4 

Sietse van der Brink Tweede 4 

August Faber Tweede 4 

Erben Hof Tweede 4 

Ate Bergsma Derde 4 



  

Ids Tijsma Derde 4  

Hotze Dekker Eerste 3 

Anno Huisman Eerste 3 

Wietse Huisman Eerste 3 

Rik van Santen Tweede 3 

Tim Tjoelker Tweede 3 

Aalsen Bergsma Derde 3 

Tjitze Brandsma Eerste 2 

Robin Faber Tweede 2 

Arnold Oosterbaan Tweede 2 

Stefan Oosterbaan Tweede 2 

Ronald van Warmerdam Derde 2 

Bouke Paul Kleefstra Eerste 1 

Tom Proot Eerste 1 

Iwan Huitema Tweede 1 

Martin Meester Tweede 1 

Jelle Jacob de Vries Tweede 1 

Sjim de Vries Tweede 1 

Jurrit Dijkstra Derde 1 

Cedric Kok Derde 1 

René Spinder Derde 1 

Johannes van der Wal Derde 1 
 

Wedstrijdprogramma 
Donderdag 17 mei 

Oldeboorn JO10-1 – Suawoude JO10-1  17.00 

Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO3-1  18.30 

Oldeboorn 1 – Read Swart 1   19.30 

Irnsum 3 – Oldeboorn 3    19.00 

 

Vrijdag 18 mei  35+ Joure 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  19.30 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Zaterdag 19 mei 

Drachtster Boys JO15-5 – Oldeboorn JO15-1 09.00 

Heerenv. Boys JO13-6 – Oldeboorn JO13-1 08.45 

Oldeboorn JO11-1 – Gorredijk JO11-3  09.00 

Oldeboorn JO10-1 – DTD JO10-2  10.00 

DWP JO9-2 – Oldeboorn JO9-1   09.00 



  

Zaterdag 19 mei 

Veld  Oldeboorn 

Oldeholtpade JO7-2 – Oldeboorn JO7-1  10.00 

Oldeboorn JO7-1 – VENO JO7-1  10.15 

Wolvega JO7-3 – Oldeboorn JO7-1  10.30 

 

Zondag 20 mei 

Oldeboorn 1 – Oosterlittens 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Jubbega 4   10.30 

Oldeboorn 3 – Read Swart 4   10.00 

 

Woensdag 23 mei 

Oldeboorn JO15-1 – Langezwaag JO15-1 18.30 

Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 3   19.00 

 

Donderdag 24 mei 

Thor 2 – Oldeboorn 2    19.30 
 

Vrijdag 25 mei 35+ de Knipe 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  19.30 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.00 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

 

Vrijdag 25 mei Vrouwen Aldeboarn 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  19.30 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   20.30 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  20.30 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  20.00 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   20.00 

 

Zaterdag 26 mei 

Oldeboorn JO15-1 - Boornbergum JO15-1 11.00 

Oldeboorn JO13-1 – DWP JO13-1  09.30 

Aengwirden JO11-2 – Oldeboorn JO11-1 12.00 

Oldeboorn JO9-1 – Gorredijk JO9-3  09.00 

 

Veld VENO te Vollenhove 

Oldeholtpade JO7-2 – Oldeboorn JO7-1  10.00 

Oldeboorn JO7-1 – VENO JO7-1  10.15 

Wolvega JO7-3 – Oldeboorn JO7-1  10.30 

 



  

Zondag 27 mei 

Terschelling 1 – Oldeboorn 1    13.30 

GAVC 3 – Oldeboorn 2    12.00 

FFS 3 – Oldeboorn 3    12.15 

 

Zaterdag 2 juni 

Oldeboorn JO11-1 – Heerenveen JO11-5 09.00 

Oldeboorn JO10-1 – Leovardia JO10-1  10.00 

Blue Boys JO9-1 – Oldeboorn JO9-1  11.00 

 

Zondag 3 juni 

Gorredijk 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – FFS 3    10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Winnaars schutjassen 
1958 Gerrit Bakker en 

         Hielke Koldijk 

1959 Roel Wuite 

1960 Jan Brandsma 

1961 Albert Nijholt 

1962 Gerrit Bakker Jeen de Roos          

en Jelle Wagenaar 

1963 Kees. Heida 

1964 Reinder Bantema 

1965 Evert Adema 

1966 Tjibbe de Leeuw en  

          Gerrit Otter 

1967 Gerrit Otter 

1968 Doede van Althuis 

1969 Jelle Wagenaar 

1970 Jappie Mijnheer 

1971 Jappie Mijnheer 

1972 Gerrit Otter 

1973 Jelle Wagenaar 

1974 Jolle van Kalsbeek 

1975 Douwe Brandinga 

1976 Henk de Jong 

1977 Jan Nieuwland 

1978 Hendrik Teunissen 

1979 Hendrik Schriemer 

1980 Akke Nijholt 

1981 Jan Nieuwland 

1982 Eit Huitema 

1983 Akke Nijholt 

1984 Marten Meester 

1985 Willem Visser 

1986 Johan de Jager 

1987 Eit Huitema 

1988 Harke Hartmans 

1989 Wiebe de Roos 

1990 Eit Huitema 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

1991 Kees Kalsbeek 

1992 Johan Fokkema 

1993Albert Nijholt 

1994 Wander Veenstra 

1995 Uilke Nijholt 

1996 Jan Nijdam 

1997 Janco Voolstra 

1998 Wander Veenstra 

1999 Yntse Blaauw 

2000 Jan Bethlehem 

2001 Cees Jelsma 

2002 Cees Jelsma 

2003 Jan Bethlehem 

2004 Jan Bethlehem  

 

 

  



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


